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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 05 tháng 6 năm2020

BÁO CÁO
Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2020
Thực hiện Công văn số 412/STP-PBGDPL ngày 04/05/2020 của Sở Tư pháp
V/v báo cáo công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp
cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2020; Sở Tài chính báo cáo Kết quả thực hiện
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2020 tại cơ quan, như sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn nhận được sự quan
tâm sâu sát, kịp thời của Chi ủy chi bộ, Ban Gám đốc cơ quan trong việc lãnh đạo,
chỉ đạo các tổ chức đoàn thể và từng cá nhân công chức, người lao động tự nâng
cao tinh thần, trách nhiệm trong PBGDPL và thi hành pháp luật gắn với chức
năng, nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao hiệu quả Luật PBGDPL.
Thực hiện Kế hoạch số 718/KH-HĐPH, ngày 11/3/2020 của Hội đồng phối
hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh và Kế hoạch số 298/KH-UBND, ngày
05/02/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn pháp luật năm 2020 trên địa
bàn tỉnh; các Kế hoạch hướng dẫn PBGDPL Quí I, II năm 2020 của Sở Tư pháp;
Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 1487/KH-STC ngày 24/4/2020 về tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 tại cơ quan; phổ biến đến công
chức, người lao động cơ quan biết để cùng triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.
- Để nâng cao hiệu quả Luật PBGDPL, Sở Tài chính đã ban hành nhiều kế
hoạch liên quan đến thi hành pháp luật trong năm 2020:
+ Kế hoạch số 1666/KH-STC ngày 11/5/2020 về theo dõi tình hình thi hành
pháp luật năm 2020 tại Sở Tài chính.
+ Kế hoạch số 1721/KH-STC ngày 13/5/2020 về thực hiện quy chế dân chủ
năm 2020 của Sở Tài chính.
+ Kế hoạch số 1541/KH-STC ngày 29/4/2020 về triển khai công tác thi hành
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Sở Tài chính năm 2020.
+ Kế hoạch số 305/KH-STC ngày 31/1/2020 về công tác phòng chống tham
nhũng năm 2020 tại Sở Tài chính.
+ Kế hoạch số 1523/KH-STC ngày 28/4/2020 về thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí năm 2020 tại Sở Tài chính.
2. Kết quả đạt được.
2.1. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ thực hiện công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật:
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- Sở Tài chính hiện nay có 01 Lãnh đạo của Sở làm thành viên Hội đồng
PHPBGDPL của tỉnh và 01 Phó Chánh văn phòng Sở phụ trách công tác PBGDPL tại
cơ quan.
- Công tác PBGDPL tại Sở Tài chính luôn triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ
và đúng với văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan chức năng có liên quan.
2.2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:
- Kế hoạch và nội dung thực hiện công tác PBGDPL tại Sở Tài chính là sự
kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật, đạo đức công vụ, trách nhiệm cho công chức, người lao động gắn
với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường
cơ chế phối hợp giữa các Ngành trong tỉnh, giữa các phòng chuyên môn trong Sở,
giữa các công chức các phòng nghiệp vụ với nhau trong việc thực thi pháp luật với
mục đích nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động trong công tác thi hành
pháp luật, làm cho hoạt động của tổ chức cơ quan ngày càng đi vào nề nếp; góp
phần nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, ngăn chặn các hành vi vi phạm
pháp luật; tăng cường Pháp chế xã hội chủ nghĩa và hoàn thành thắng lợi các mục
tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Quán triệt đầy đủ chủ trương, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Luật
PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chương trình, kế hoạch công tác
PBGDPL của Trung ương và của Tỉnh năm 2020 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ
chính trị tại cơ quan.
- Tuyên truyền Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 20/01/2020 về triển khai
thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 26-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng; Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 14/01/2020 về triển khai thi hành Luật
Dân quân tự vệ năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày
10/01/2020 về phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém, hạn chế trong công tác phòng,
chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 20/01/2020
về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế
hoạch số 1372/KH-UBND ngày 23/4/2020 về Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ
biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các
biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập
cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 2021” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 901/KH-UBND ngày
23/3/2020 về Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và
Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng,
chống tra tấn" năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục quán triệt, phổ biến nội dung Hiến pháp năm 2013, các Luật, Pháp
lệnh, văn bản mới ban hành hoặc thông qua trong năm 2019 và năm 2020; các văn
bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý; các quy định pháp luật, dự thảo luật, pháp lệnh
quan trọng, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích
hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các lĩnh vực: cải cách hành
chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, hỗ trợ khởi nghiệp, khiếu nại, tố cáo, bảo
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vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông
đường bộ; pháp luật về biển, đảo; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định
hướng dư luận xã hội.
- Quán triệt, phổ biến Bộ luật lao động; Luật Cán bộ, công chức; Luật Bảo vệ
bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tố cáo; Luật An ninh mạng;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức... và các quy định khác
như: Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh ban hành
Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa
bàn tỉnh; Kế hoạch số 3312/KH-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về thực
hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020; Chỉ thị số
01/CT-UBND ngày 13/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về tăng cường
vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện,
thành phố trong việc tham mưu UBND tỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh.
- Phổ biến các quy định pháp luật về chuyên ngành, pháp luật về kinh tế, tài
chính, thương mại, đầu tư, hội nhập kinh tế quốc tế, các vấn đề liên quan WTO, như:
Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý nợ công; Luật
Quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật kiểm toán nhà nước... và các văn bản khác, như: Chỉ thị số 32/CTTTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật
Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; Công
văn số 32/UBND-KTTH ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác
quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh...
2.3. Xây dựng, khai thác và quản lý Tủ sách pháp luật:
- Tăng cường công tác xây dựng, khai thác và quản lý tủ sách pháp luật thuộc
phạm vi quản lý đảm bảo các nội dung theo kế hoạch số 1424/KH-UBND ngày
10/6/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg
ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách
pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; duy trì hoạt
động có hiệu quả chuyên mục PBGDPL trên trang thông tin điện tử của Sở.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở Tài chính trong 06
tháng đầu năm 2020 đã bám sát các văn bản, hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Tư
pháp; nội dung này được tiến hành thường xuyên, liên tục và đồng bộ đã không
ngừng phát huy tinh thần tìm hiểu pháp luật của công chức, người lao động; giáo dục
tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho công chức, người lao động; tạo chuyển biến
mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu
pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; đưa công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực
hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công chức, người lao động trong
toàn cơ quan.
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Công chức, người lao động Sở Tài chính luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
với công việc được giao, có trình độ chuyên môn, có phẩm chất chính trị tốt, không
ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên quá trình
triển khai thực hiện công tác PBGDPL và thi hành pháp luật tại cơ quan luôn thuận
lợi và không gặp bất cứ khó khăn nào.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PHỔ
BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020
- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các kế hoạch,
hướng dẫn PBGDPL của Sở Tư pháp.
- Tiếp tục quán triệt đầy đủ chủ trương, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của
Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chương trình, kế hoạch công
tác PBGDPL của Trung ương và của Tỉnh năm 2020 gắn với việc thực hiện nhiệm
vụ chính trị tại cơ quan.
- Tiếp tục phát huy vai trò chủ động, sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa
các phòng chuyên môn thuộc Sở, giữa công chức, người lao động cơ quan với
nhau, đảm bảo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng và hiệu quả.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1410/KH-UBND ngày
07/8/2012 của UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận
số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về kết
quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý
thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến,
giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày
25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 1827/KH-UBND ngày
13/7/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục
pháp luật giai đoạn 2017-20201 trên địa bàn tỉnh Kon Tum…
- Tổ chức hưởng ứng hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam năm 2020 đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện các
Chương trình, Đề án về PBGDPL và nhiệm vụ trọng tâm của ngành.
- Trên đây là Báo cáo công tác PBGDPL 06 tháng đầu năm 2020 của Sở Tài
chính tỉnh Kon Tum./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp (Báo/cáo);
- Lãnh đạo các phòng chuyên môn;
- Trang thông tin điện tử Sở (đ/t);
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U Thị Thanh
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